
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.E.L. VAN BERGEN LLP
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 67698182

ARTIKEL 1:   GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.
1.1  “Van Bergen Bouw”, “Van Bergen Beton- en bedrijfsvloeren”, en “E & B Advies” zijn de 

handelsnamen van de vennootschap B.E.L. van Bergen LLP, een Engelse vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid (Limited Liability Partnership), gevestigd te Office 15-
3813 Vertinum, 51 Portland Road, Kingston Upon Thames, Surrey, United Kingdom, in-
geschreven in het register van Companies Registration Office Cardiff, onder Partnership 
No. OC415236 (U.K.), en kantoorhoudende te 5386 KR Geffen aan de Leiweg 8A.

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbie-
dingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen, hoe ook genaamd (hierna: de over-
eenkomst), verstrekt door, aangegaan door dan wel verricht door B.E.L. van Bergen 
LLP (hierna te noemen: “B.E.L. van Bergen”) – handelend onder de naam: “B.E.L. van 
Bergen” alsook handelend onder de namen “Van Bergen Bouw”, “Van Bergen Beton- en 
bedrijfsvloeren” en “E & B Advies” - met een wederpartij, leveranciers, afnemers, op-
drachtgevers en/of andere partijen, hierna te noemen: “de opdrachtgever”.

1.3  Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door (ex)werknemers van B.E.L. van 
Bergen en door al degenen die voor B.E.L. van Bergen werkzaam zijn of waren waar-
onder in ieder geval begrepen hulpkrachten, (rechts)personen en vennootschappen die 
door B.E.L. van Bergen zijn ingeschakeld, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van 
deze hulpkrachten, (rechts)personen en vennootschappen.

1.4  De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als aanvaarding van deze algemene 
voorwaarden van B.E.L. van Bergen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepas-
sing op alle volgende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van B.E.L. van 
Bergen met, voor of jegens de opdrachtgever

1.5  Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende, bepalingen zijn slechts bindend 
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6  Als B.E.L. van Bergen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, bete-
kent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat B.E.L. van Bergen 
het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van 
deze voorwaarden te verlangen.

1.7  Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, 
blijven de voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende 
beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspron-
kelijke beding zoveel mogelijk benadert.

1.8  Uitsluiting van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door de opdracht-
gever is niet mogelijk. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden 
van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij B.E.L. van Bergen 
uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan te aanvaarden. Bij 
eventuele strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de opdrachtgever en deze 
algemene voorwaarden prevaleren deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2:   AANBIEDINGEN EN AFSPRAKEN
2.1  Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

Offertes/aanbiedingen vervallen bij herroeping door B.E.L. van Bergen.
2.2  Mondelinge aanbiedingen door B.E.L. van Bergen of haar ondergeschikten zijn niet bin-

dend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2.3  Indien de opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat de offerte/aanbieding of een 

onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan B.E.L. van Bergen 
niet aan haar offerte/aanbieding worden gehouden.

2.4  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte 
of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is B.E.L. van Bergen daaraan niet gebonden. 
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, 
tenzij B.E.L. van Bergen uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.

ARTIKEL 3:   OVEREENKOMST
3.1  Een overeenkomst wordt eerst bindend voor B.E.L. van Bergen door haar schriftelijke be-

vestiging daarvan. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst 
bindend ingeval van feitelijke uitvoering van de overeenkomst door B.E.L. van Bergen.

3.2  Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., als-
mede gegevens in tekeningen, afbeeldingen, berekeningen e.d. door B.E.L. van Bergen 
bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gege-
ven. Voor onjuistheden voortkomend uit onjuiste informatieverstrekking jegens B.E.L. van 
Bergen, aanvaardt B.E.L. van Bergen geen enkele aansprakelijkheid.

3.3  Door de opdrachtgever op te geven gegevens en informatie dienen inhoudelijk correct 
te zijn en moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan B.E.L. van Bergen ter 
kennis zijn gebracht. Worden gegevens mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het 
risico c.q. de gevolgen hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst voor rekening en 
risico van de opdrachtgever.

3.4  Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk 
verbonden en heeft B.E.L. van Bergen tegenover eenieder van hen recht op nakoming 
van het geheel.

3.5  Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van B.E.L. van Bergen bin-
den deze laatste niet voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als onder-
geschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers, medewerkers en 
overige personen die geen procuratie hebben.

3.6  De opdrachtgever verleent (bij voorbaat) toestemming tot contractsovername. Opdracht-
gever machtigt B.E.L. van Bergen om de opdracht geheel of gedeeltelijk door door B.E.L. 
van Bergen aan te wijzen derden, op een door B.E.L. van Bergen gewenst tijdstip te laten 
verrichten.

3.7  Zonder expliciete schriftelijke voorafgaande toestemming van B.E.L. van Bergen is het de 
opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechtsverhouding tot B.E.L. van Bergen over te 
dragen aan een derde.

ARTIKEL 4:   WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST, MEER- EN MINDERWERK
4.1  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst/ het werk blijkt dat het voor een be-

hoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen 
partijen in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Wijzigingen 
in de oorspronkelijke order/ overeenkomst, van welke aard ook, al dan niet schriftelijk of 
mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht en die hogere kosten veroor-
zaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever 
extra in rekening gebracht. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van 
de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.2  Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen 
in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan B.E.L. 
van Bergen ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon 
opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen geheel voor 
rekening en risico van de opdrachtgever.

4.3  Zonder daarmee in gebreke te komen kan B.E.L. van Bergen een verzoek tot wijziging van 
de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen 
zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te 
leveren zaken.

4.4  Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert nimmer 
een wanprestatie op van B.E.L. van Bergen en is voor de opdrachtgever geen reden tot 
opzegging, ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

4.5  Meerwerk is altijd toegestaan, tenzij anders is overeengekomen
4.6  Door B.E.L. van Bergen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, 

kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.7  Wijzigingen als in dit artikel bedoeld, zullen schriftelijke worden overeengekomen. Het 

gemis van een schriftelijke bevestiging laat de aanspraken van B.E.L. van Bergen op 
verrekening (dan wel verhoging c.q. het in rekening brengen) van meer- en minderwerk 
onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging c.q. opdracht rust het bewijs van de 
wijziging op degene die de aanspraak maakt.

4.8  Indien B.E.L. van Bergen bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs over-
eenkomt, dan is B.E.L. van Bergen onder de navolgende omstandigheden niettemin ge-
rechtigd tot (tussentijdse) verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet 
onder voorbehoud is opgegeven:

 a.  indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst 
  dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
 b.  indien de prijsverhoging voortvloeit c.q. verband houdt met aanwijzingen 
  door of vanwege de overheid, op grond van (gewijzigde) wettelijke voor
  schriften of beschikkingen;
 c.  ingeval van afwijking van de bedragen van de stelposten;

ARTIKEL 5:   PRIJZEN
5.1  Alle overeenkomsten worden steeds gesloten op basis van de op het tijdstip van sluiting 

geldende prijzen van B.E.L. van Bergen.
5.2  Indien na sluiting van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet-

belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuatie zowel van 
binnenlandse als buitenlandse valuta en/of andere kostenverhogende omstandigheden 
zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene 
omstandigheden, kunnen deze door B.E.L. van Bergen worden doorberekend aan de 
opdrachtgever.

5.3  Indien de prijsfluctuaties meer dan 10% bedragen van de totaal overeengekomen prijs, 
hebben beide partijen het recht om ontbinding te verlangen enkel voor het gedeelte van 
de overeenkomst welke nog niet is uitgevoerd.

ARTIKEL 6:   ANNULEREN
6.1  Indien de opdrachtgever de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleert en/of de goederen 

weigert af te nemen, is hij verplicht de door B.E.L. van Bergen reeds aangeschafte mate-
rialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen 
en sociale lasten, en reeds verrichte werkzaamheden over/af te nemen c.q. te betalen. 
Voorts zal hij B.E.L. van Bergen bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn minimaal 
het bedrag ter grootte van 1/2 van de overeengekomen prijs onverminderd het recht 
van B.E.L. van Bergen om het meerdere aan schade en gemaakte kosten te vorderen. 
Opdrachtgever is voorts verplicht B.E.L. van Bergen te vrijwaren tegen vorderingen van 
derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/ of weigering van de goederen.

6.2  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt B.E.L. van Bergen zich 
alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/ of volledige nakoming 
van de overeenkomst en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7:   INTELLECTUELE EIGENDOM
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door B.E.L. van Bergen 
of in haar opdracht vervaardigd zijn blijven eigendom van B.E.L. van Bergen. Zij mogen niet aan 
derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrij-
gen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht 
wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door B.E.L. van Bergen 
gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan haar te worden teruggezonden.

ARTIKEL 8:   VERPLICHTINGEN VAN B.E.L. VAN BERGEN
B.E.L. van Bergen is verplicht het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst 
uit te voeren. Zo spoedig mogelijk na de opdracht vangt B.E.L. van Bergen, in overleg met de 
opdrachtgever, de werkzaamheden aan.

ARTIKEL 9:   VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
9.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat B.E.L. 

van Bergen tijdig kan beschikken over:
 a.  de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen 
  (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, 
  vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toewijzingen), 
  zo nodig in overleg met B.E.L. van Bergen;
 b.  vrije en onbelemmerde toegang tot het gebouw, het terrein of het water  

 waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd, zo nodig leeg en 
  ontruimd;
 c.  voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van de 
  bouwstoffen, materialen en werktuigen;
 d.  aansluitmogelijkheden voor alle elektrische machines, verlichting, 
  verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk 
  benodigde energie (waaronder eveneens begrepen: krachtstroom);
 e.  alle gegevens aangaande het bevinden van kabels, leidingen en buizen in, op,
  aan of onder de bouwlocatie of bouwperceel.
9.2  De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.3  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werkplek voldoet aan de (van overheidswe-
ge) voorgeschreven (veiligheids)voorschriften.

9.4  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd 
geldt zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestem-
ming van B.E.L. van Bergen.

9.5  De opdrachtgever is verplicht opslagruimte voor materialen en machines ter beschikking 
te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig is.

9.6  Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/ of de uitvoering van 
bepaalde onderdelen van het werk heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor de niet 
tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9.7  De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamhe-
den en/of leveringen, die niet tot het werk van B.E.L. van Bergen behoren, zodanig en 
zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door B.E.L. van Bergen daarvan 
geen vertraging ondervindt.

9.8  Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor 
de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor B.E.L. van Bergen voort-
vloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.9  De opdrachtgever zorgt ervoor dat verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart 
B.E.L. van Bergen voor aanspraken van derden die voortvloeien en het niet juist en/of 
onvolledig zijn van deze informatie.

ARTIKEL 10:   EMBALLAGE
De niet voor éénmalig gebruik bestemde emballage, waarin de producten of materialen worden 
afgeleverd, blijft eigendom van B.E.L. van Bergen en mag door de opdrachtgever niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bestemd zijn.

ARTIKEL 11:   OPLEVERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN
11.1  Opgegeven leverings- c.q. opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukke-

lijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever 
B.E.L. van Bergen schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke 
termijn om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst.

11.2  De opleverings- c.q. leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen 
beletselen voor B.E.L. van Bergen zijn de zaken te leveren of de werkzaamheden ter hand 
te nemen.

11.3  Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch 
verlengd indien stagnatie optreedt welke B.E.L. van Bergen niet kan worden aangere-
kend, daaronder in ieder geval begrepen onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, 
oorlogsdreiging of andere bijzondere omstandigheden zoals (onder andere) in het artikel 
“overmacht” genoemd.

11.4  Wanneer bestelde zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de op-
drachtgever zijn afgenomen, worden die zaken voor zijn rekening en risico en te zijner 
beschikking opgeslagen.

ARTIKEL 12:   VERVOER EN RISICO-OVERGANG
12.1  De verzending en het vervoer van zaken geschiedt op de wijze als door B.E.L. van Bergen 

aangegeven en voor risico van de opdrachtgever. Wenst de opdrachtgever een zending 
anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of express verzending, dan zijn de extra kosten 
hieraan verbonden voor zijn rekening.

12.2  Feitelijke levering van zaken geschiedt af bedrijf van B.E.L. van Bergen, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. Onder feitelijke levering wordt tevens verstaan het overhan-
digen van de zaken aan de opdrachtgever/ wederpartij en/of diens vervoerder.

 De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem 
ter beschikking worden gesteld. De zaken zijn volledig voor rekening en risico van de 
opdrachtgever vanaf het moment van feitelijke levering c.q. afname. Risico van beschadi-
ging in het kader van de feitelijke levering zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij 
sprake is van een aan B.E.L. van Bergen verwijtbare en toerekenbare tekortkoming.

ARTIKEL 13:   OPLEVERING
13.1  Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop B.E.L. van Bergen dit de 

opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft medegedeeld en de opdrachtgever het werk 
heeft aanvaard c.q. goedgekeurd. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door 
beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt.

13.2  Indien B.E.L. van Bergen heeft medegedeeld dat het werk is opgeleverd c.q. het werk 
voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen acht dagen daarna laat weten 
of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk op de achtste dag als opgeleverd en 
aanvaard c.q. goedgekeurd.

13.3  Het werk wordt geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd c.q. aanvaard indien 
het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte 
daarvan geldt als dag van oplevering en goedkeuring van het werk of van het desbetref-
fende gedeelte.

13.4  Indien de opdrachtgever het werk niet aanvaardt, dient hij dat schriftelijk te doen onder 
vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn.

13.5  Kleine gebreken die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen 
geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruik-
neming niet in de weg staan.

13.6  Indien partijen vaststellen dat, gelet op de aard of omvang van eventuele tekortkomingen 
in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal B.E.L. van Bergen na over-
leg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn 
voor oplevering. De opdrachtgever is verplicht akkoord te gaan met een redelijke termijn 
van verlenging om het werk alsnog op te kunnen leveren, rekening houdend met de aard 
en de omvang van de eventuele tekortkomingen.

13.7  Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk geheel voor risico van 
de opdrachtgever, voor zover dit risico overeenkomstig deze algemene bepalingen al niet 
voor risico van opdrachtgever zou zijn.

13.8  B.E.L. van Bergen is gehouden de in lid 5 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk 
te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 14 dagen en gaat in na de dag waarop het 
werk als opgeleverd wordt beschouwd. B.E.L. van Bergen is gehouden de gebreken welke 
in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen behoudens 
in het geval van overmacht zoals in deze algemene voorwaarden bedoeld en met uitzon-
dering echter van die gebreken waarvoor de opdrachtgever op grond van deze algemene 
voorwaarden verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is.

ARTIKEL 14:   OVERMACHT
14.1  Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, 

belemmering door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of 
gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het 
land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen 
bij transport naar B.E.L. van Bergen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering 
van goederen door leveranciers van B.E.L. van Bergen, ex- en importverboden, gehele 
of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, sto-
ringen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van B.E.L. van Bergen 
danwel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of overige 
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, 
leveren voor B.E.L. van Bergen overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting 
tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op 
schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

14.2  B.E.L. van Bergen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter harer eigen 
beoordeling, om de overeenkomst te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te 
wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

14.3  Indien B.E.L. van Bergen een gedeelte van haar verplichtingen uit de overeenkomst in-
middels is nagekomen bij het intreden van de overmacht, is zij gerechtigd de reeds na-
gekomen verplichting apart te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te 
voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. overheidsmaatregelen, 
die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor B.E.L. van 
Bergen overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering 
van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke 
aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

14.2  B.E.L. van Bergen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter harer eigen 
beoordeling, om de overeenkomst te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te 
wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

14.3  Indien B.E.L. van Bergen een gedeelte van haar verplichtingen uit de overeenkomst in-
middels is nagekomen bij het intreden van de overmacht, is zij gerechtigd de reeds 
nagekomen verplichting apart te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur 
te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 15:   RECLAME
15.1  Tenzij anders is overeengekomen wordt van de door B.E.L. van Bergen te leveren of 

te gebruiken zaken de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. Het te gebruiken 
c.q. te leveren materiaal wordt zoveel mogelijk bij elkaar passend uitgezocht. Deze nor-
male handelskwaliteit geldt voor normaal gebruik in Nederland en is van toepassing op 
zaken die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. Bij gebruik buiten Nederland is 
de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verifiëren of de door B.E.L. van Bergen 
geleverde of te leveren zaken geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan 
de (wettelijke en gebruikelijke) voorwaarden en eisen die daaraan gesteld worden. De 
opdrachtgever vrijwaart B.E.L. van Bergen te dien aanzien geheel. Indien blijkt dat de te 
leveren zaken niet beantwoorden aan buitenlandse eisen, kan B.E.L. van Bergen in dat 
geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken 
of de uit te voeren werkzaamheden.

15.2  Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van zaken c.q. bij de oplevering van 
het werk, de zaken c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid 
daarvan, B.E.L. van Bergen hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien 
de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van de levering c.q. bij de oplevering 
B.E.L. van Bergen schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden 
opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is 
geleverd of de staat waarin het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht 
op reclame. Een klacht of reclame dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van 
het gebrek te bevatten, zodat B.E.L. van Bergen in staat is adequaat te reageren.

15.3  B.E.L. van Bergen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. 
Bij overeenstemming over de behandeling van de reclame zal dit schriftelijk worden vast-
gelegd endoor beide partijen worden ondertekend.

15.4  Indien de reclame naar het oordeel van B.E.L. van Bergen of een door B.E.L. van Bergen 
ingeschakelde onafhankelijke deskundige juist is, zal B.E.L. van Bergen hetzij een billijke 
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken of 
het geleverde werk, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan 
in de originele toestand, hetzij het werk naar behoren herstellen. B.E.L. van Bergen is 
niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht. Artikel 17 van 
deze algemene voorwaarden is overeenkomstig van toepassing.

15.5  Een reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
15.6  Indien komt vast te staan dat een klacht/reclame ongegrond is, dan komen de kosten 

daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van B.E.L. 
van Bergen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 16:   AANSPRAKELIJKHEID B.E.L. VAN BERGEN
16.1  Indien B.E.L. van Bergen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt 

tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
16.2  B.E.L. van Bergen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die moch-

ten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 a:  overmacht zoals in deze algemene voorwaarden is omschreven;
 b:  daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel  

 andere personen die door of vanwege hem tewerk zijn gesteld;
 c:  nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken 
  en/of werk;
 d:  beschadigingen aan geleverde zaken en/of werk ten gevolge van 
  mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf 
  en dergelijke;
 e:  normale slijtage aan de geleverde zaken en/of werk ten gevolge van dagelijks 
  gebruik;
 f:  buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde 
  zaken zijn aangebracht en/ of geleverd en/of het werk is verricht;
 g:  verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 h.  eisen, gesteld door overheid en/ of instellingen belast met het toezicht op de 
  uitvoering of andere eisen gesteld door de overheid welke verband houden 

  met de opdracht;
 i.  door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 
  gegevens waarvan B.E.L. van Bergen is uitgegaan;
 j:  enige andere van buitenaf komende oorzaak.
16.3  B.E.L. van Bergen is niet aansprakelijk voor:
 a.  gevolgschade, waaronder onder andere bedrijfsschade, stagnatieschade, 
  gederfde winst en gemiste besparingen;
 b.  schade veroorzaakt door derden/hulppersonen, ingeschakeld door B.E.L. 
  van Bergen, opdrachtgever of derden, ook indien er sprake is van opzet of 
  grove schuld. B.E.L. van Bergen is voor eventuele tekortkomingen van door 
  haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk en sluit de toepasselijkheid van 
  artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uit.
 c.  opzichtschade: schade aan goederen die B.E.L. van Bergen voor 
  opdrachtgever vervoert of om welke reden dan ook onder zich heeft. In het 
  geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is 
  toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
16.4  De opdrachtgever vrijwaart B.E.L. van Bergen tegen alle aanspraken van derden welke 

direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samen-
hangen, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van B.E.L. van 
Bergen.

16.5  Mocht B.E.L. van Bergen aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan geldt dat B.E.L. van 
Bergen uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van de opdrachtgever en tot ten 
hoogste het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van B.E.L. van Bergen uitkeert, 
vermeerderd met het eigen risico dat volgens de betreffende polisvoorwaarden niet ten 
laste van verzekeraar(s) komt. Desgewenst ontvangt de opdrachtgever een samenvatting 
van de desbetreffende polis. In die gevallen waarin de betreffende aansprakelijkheidsver-
zekering niet tot uitkering overgaat is iedere aansprakelijkheid van B.E.L. van Bergen 
beperkt tot ten hoogste het bedrag van de prijs die de opdrachtgever aan B.E.L. van 
Bergen verschuldigd is op basis van de overeenkomst (betreffende levering zaken en/of 
diensten), althans voor dat gedeelte van de overeenkomst/order waarop de aansprake-
lijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 45.000,-- (zegge: vijfenveertigduizend 
euro).

16.6  De opdrachtgever dient zichzelf desgewenst te verzekeren tegen schade.
16.7  Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 17:   AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER
17.1  Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van de gebouwen, werken 

en terreinen enerzijds en de toestand die B.E.L. van Bergen redelijkerwijs had mogen ver-
wachten, geeft B.E.L. van Bergen het recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende 
kosten.

17.2  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het (terrein), het werk of 
de gebouwen verontreinigd zijn of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd 
zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk 
voortvloeiende gevolgen.

17.3  De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem of haar 
voorgeschreven constructies en werkwijzen, waaronder begrepen de invloed, die daarop 
door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem of 
haar gegeven orders en aanwijzingen.

17.4  Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking 
heeft gesteld, dan wel door hem of haar zijn voorgeschreven ongeschikt zijn of gebreken 
mochten hebben, komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van de opdrachtge-
ver en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

17.5  Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en 
deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening 
en risico van de opdrachtgever.

17.6  De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging 
die B.E.L. van Bergen lijdt als gevolg van door opdrachtgever of in zijn opdracht door 
derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

ARTIKEL 18:   (AAN)BETALINGEN
18.1  B.E.L. van Bergen is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling 

van minimaal 25% van de overeengekomen prijs te vragen.
18.1  Betaling aan B.E.L. van Bergen dient te geschieden conform de op de factuur aangege-

ven betalingswijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder dat de opdracht-
gever enige korting of verrekening mag toepassen.

18.2  B.E.L. van Bergen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de 
overeengekomen termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 
2% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim 
treedt tot de dag der algehele voldoening.

18.3  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid 2 is de opdrachtgever, wanneer deze een 
consument betreft, de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de dag van intreden 
van het verzuim tot aan de dag der algehele voldoening.

18.4  B.E.L. van Bergen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de op-
drachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling 
veroorzaakt te vorderen.

18.5  De buitengerechtelijk kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van de hoofd-
som, onverminderd de bevoegdheid van B.E.L. van Bergen om in plaats daarvan de 
daadwerkelijk gemaakte (integrale) buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. De 
opdrachtgever is over de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten eveneens rente en 
omzetbelasting verschuldigd.

18.6  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid 5 worden de buitengerechtelijk kosten, 
wanneer de opdrachtgever een consument betreft, berekend volgens het “Besluit Ver-
goeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW. 
De opdrachtgever is over de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten eveneens rente 
en omzetbelasting verschuldigd.

18.7  Indien de opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is B.E.L. van Bergen gerechtigd 
(de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeen-
komsten op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.

18.8  Indien er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet 
stipt zal nakomen, is de opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van B.E.L. van Bergen 
terstond genoegzame en in de door B.E.L. van Bergen gewenste vorm zekerheid te 
stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang 
de opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is B.E.L. van Bergen gerechtigd nakoming 
van haar verplichtingen op te schorten. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na 
sommatie gevolg heeft gegeven aan het verzoek van B.E.L. van Bergen tot het stellen van 
(extra) zekerheid, worden alle verplichtingen van de opdrachtgever terstond opeisbaar.

18.9  Openstaande facturen mogen door B.E.L. van Bergen te allen tijde verrekend worden 
met eventuele vorderingen die de opdrachtgever op B.E.L. van Bergen heeft. Een der-
gelijke verrekening dient alsdan te worden beschouwd als (gedeeltelijke) betaling van de 
koopsom.

18.10  Ingeval betaling op de wijze zoals bepaald op de factuur om welke reden dan ook niet 
mogelijk is, is B.E.L. van Bergen gerechtigd genoegen te nemen met betaling van de 
koopsom op een andere wijze, alsdan is B.E.L. van Bergen ook gerechtigd een betaling in 
natura te verlangen, waaronder in ieder geval wordt verstaan de overdracht c.q. levering 
van zaken en/of vermogensrechten, en opdrachtgever is verplicht hieraan zijn volledige 
medewerking te verlenen.

ARTIKEL 19:   EIGENDOMSBEHOUD
19.1  Zolang B.E.L. van Bergen geen volledige betaling heeft ontvangen terzake een overeen-

komst met betrekking tot de uitvoering van het werk of van de koop/verkoop en zolang 
opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar overige verplichtingen uit de overeenkomst 
blijven de geleverde en nog te leveren zaken eigendom van B.E.L. van Bergen.

19.2  De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koop-
prijs van de zaken en/of de prijs/aanneemsom van het werk, vermeerderd met vorde-
ringen wegens verrichte werkzaamheden die met de (af/op)levering verband houden 
en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever in de 
nakoming van zijn verplichtingen, zoals vordering tot het betalen van schadevergoeding, 
buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

19.3  Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever de 
zaken niet op enige wijze verpanden, de zaken in de feitelijke macht van derden brengen 
(bijv. d.m.v. pandlijsten) of op andere wijze bezwaren.

19.4  De opdrachtgever moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig 
en als identificeerbaar eigendom van B.E.L. van Bergen bewaren. De opdrachtgever 
moet zorgen voor een zodanige verzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbe-
houd zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal op eerste verzoek inzage verle-
nen in de desbetreffende verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

19.5  Indien het eigendomsvoorbehoud door B.E.L. van Bergen wordt ingeroepen, komt aan 
haar en door haar aan te wijzen gemachtigden het recht toe om het terrein van de 
opdrachtgever te betreden (of het terrein waarop de zaken zich bevinden) en de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen en/of te inspecteren. Dit geldt 
onverminderd het recht van B.E.L. van Bergen op vergoeding van alle schade en het 
recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten.

19.6  B.E.L. van Bergen heeft in ieder geval recht deze goederen terug te vorderen en tot zich 
te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij 
liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement 
wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

ARTIKEL 20:   WANPRESTATIE EN ONTBINDING
20.1  B.E.L. van Bergen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitenge-

rechtelijk te ontbinden ingeval haar van onvoldoende kredietwaardigheid van de opdracht-
gever blijkt, zulks uitsluitend te harer beoordeling.

20.2  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt zal hij daarvoor reeds in 
verzuim zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is.

20.3  Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal B.E.L. van Bergen in geval van 
wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze 
geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks ter harer keuze, 
onverminderd het recht van B.E.L. van Bergen op vergoeding van alle geleden en nog te 
lijden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

20.4  De in lid 3 van dit artikel vermelde rechten heeft B.E.L. van Bergen eveneens:
 a.  indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn 
  faillissement wordt aangevraagd;
 b.  indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of 
  heeft verkregen,
 c.  indien op zaken van de opdrachtgever beslag wordt gelegd;
 d.  indien het bedrijf van de opdrachtgever in liquidatie is getreden of door een derde c.q. 
  derden is of wordt overgenomen;
 e.  indien de opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld of anderszins de 
  beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens 
  vermogen of delen ervan verliest;
 f.  indien de opdrachtgever het voornemen heeft Nederland te verlaten;
 g.  indien de opdrachtgever verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening 
  van zijn  verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van B.E.L. 
  van Bergen onvoldoende is;
 h.  indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 
  overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in 
  redelijkheid niet van B.E.L. van Bergen kan worden gevergd.
 In al deze gevallen zullen alle vorderingen die B.E.L. van Bergen op de opdrachtgever 

heeft, terstond opeisbaar zijn.

ARTIKEL 21:   RETENTIE
B.E.L. van Bergen behoudt zich het recht voor het werk onder zich te houden, indien en voor zover 
de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiend uit deze of daarmee samen-
hangende overeenkomsten voldoet, een en ander voor zolang geen oplevering van het gehele werk 
heeft plaatsgevonden. Een door partijen gedane deelopneming en de daarbij behorende deelop-
levering laat de bevoegdheid van de B.E.L. van Bergen het werk onder zich te houden onverlet.

ARTIKEL 22:   GESCHILLEN
22.1  Op alle overeenkomsten gesloten met B.E.L. van Bergen is het Nederlands recht van 
 toepassing.
22.2  Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder 
 begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de bevoegde 
 Nederlandse rechter van het arrondissement Oost-Brabant, aanhangig worden gemaakt.


